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Dotyczy: Petycji 1033/2008, którą złożył N.G. (Bułgaria), w sprawie niesprawiedliwego 
traktowania studentów z Bułgarii i Rumunii na brytyjskim rynku pracy 
w porównaniu ze studentami spoza UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który kończy obecnie studia magisterskie w zakresie zarządzania na 
Uniwersytecie Leicester (Wielka Brytania), utrzymuje, że jeżeli chodzi o dostęp do 
brytyjskiego rynku pracy studenci z Rumunii i Bułgarii są traktowani mniej korzystnie niż 
studenci międzynarodowi z krajów nienależących do UE. Składający petycję wyjaśnia, że 
studenci z Rumunii i Bułgarii znajdują się w szarej strefie, gdyż nie posiadają takiego samego 
dostępu do brytyjskiego rynku pracy, co inni obywatele UE, nie mogą też korzystać 
z przepisów dotyczących studentów spoza UE. Uważa on, że sytuacja ta jest niesprawiedliwa 
i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję kończy obecnie studia magisterskie w Wielkiej Brytanii. Twierdzi, że 
Wielka Brytania ogranicza bułgarskim i rumuńskim absolwentom szkół wyższych dostęp do 
swojego rynku pracy, wymagając od nich, aby ubiegali się o pozwolenie na pracę oraz 
potwierdzili zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, jeśli chcą w tym kraju pracować. Studenci 
spoza UE są natomiast traktowani lepiej, ponieważ otrzymują automatyczne przedłużenie 
wizy i pozwolenie na pracę na dwa lata od chwili ukończenia studiów.
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Zdaniem składającego petycję wymóg dotyczący pozwolenia na pracę jest sprzeczny z zasadą 
równego traktowania obywateli UE. Ponadto uważa, że Wielka Brytania powinna traktować 
bułgarskich i rumuńskich studentów co najmniej na równi z innymi studentami
międzynarodowymi.

W odniesieniu do równego traktowania

W ujęciu ogólnym prawo wspólnotowe przyznaje obywatelom UE prawo do swobodnego 
przemieszczenia się do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia pracy bez 
konieczności posiadania pozwolenia na pracę. Jednakże w stosunku do obywateli bułgarskich 
i rumuńskich, na mocy uregulowań przejściowych określonych w traktacie o przystąpieniu 
Bułgarii i Rumunii, prawo to może zostać ograniczone przez pozostałe państwa członkowskie 
w okresie przejściowym wynoszącym siedem lat od chwili przystąpienia tych dwóch państw 
do UE dnia 1 stycznia 2007 r. W pierwszych dwóch latach po przystąpieniu prawo 
wspólnotowe gwarantujące swobodne przemieszczanie się pracowników nie miało 
zastosowania. Zamiast tego dostęp bułgarskich i rumuńskich pracowników do rynków pracy 
pozostałych 25 państw członkowskich UE był uzależniony od przepisów krajowych tych 
państw. Stosowanie środków krajowych może ulec przedłużeniu o kolejne trzy lata, o ile
państwo członkowskie powiadomi Komisję, iż nadal stosuje środki krajowe.

Etap drugi rozpoczął się dnia 1 stycznia 2009 r., kiedy Wielka Brytania powiadomiła Komisję 
o dalszym stosowaniu środków krajowych, które obowiązywały na etapie pierwszym.
W rezultacie bułgarscy i rumuńscy obywatele starający się o pracę w Wielkiej Brytanii byli 
i nadal są zobowiązani do posiadania pozwolenia na pracę.

Wbrew opinii składającego petycję, fakt, iż bułgarscy i rumuńscy pracownicy nie są tym 
samym traktowani na równi z innymi pracownikami UE, którzy nie muszą ubiegać się 
o pozwolenie na pracę, nie stoi w sprzeczności z prawem wspólnotowym: traktat WE 
zabrania nierównego traktowania obywateli UE poprzez zakaz dyskryminacji ze względu na 
obywatelstwo, ale z zachowaniem szczególnych postanowień Traktatu. Przejściowe 
uregulowania określone w traktatach o przystąpieniu, dopuszczające tymczasowy wymóg 
posiadania pozwolenia na pracę, należą do takich szczególnych postanowień. 

W odniesieniu do lepszego traktowania absolwentów spoza UE 

Jeśli chodzi o opinię składającego petycję, zgodnie z którą bułgarscy i rumuńscy studenci są 
w gorszej sytuacji niż studenci spoza UE, a powinni być traktowani co najmniej jednakowo, 
Komisja rozumie, że podobnie jak inni obywatele Bułgarii i Rumunii pragnący pracować 
w Wielkiej Brytanii, bułgarscy i rumuńscy absolwenci brytyjskich szkół wyższych muszą 
posiadać pozwolenie na pracę. Studenci spoza UE, którzy ukończyli studia w Wielkiej 
Brytanii, korzystają ze specjalnego programu pracy, który różni się od zwykłego programu 
dla obywateli państw nienależących do UE, którzy chcą pracować w Wielkiej Brytanii.

W prawie wspólnotowym nie istnieje przepis, który zabraniałby państwom członkowskim 
utworzenia specjalnego programu na rzecz zatrudniania absolwentów spoza UE przy 
jednoczesnym zobowiązaniu bułgarskich i rumuńskich absolwentów do posiadania ogólnego 
pozwolenia na pracę w okresie przejściowym dla obywateli bułgarskich i rumuńskich. 
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Jednakże państwo członkowskie musi zawsze przestrzegać postanowienia zawartego 
w traktacie o przystąpieniu, które zobowiązuje je do dawania pierwszeństwa obywatelom
bułgarskim i rumuńskim przed obywatelami spoza UE podczas ich pierwszego wkraczania na 
rynek pracy.

Komisja rozumie, że w oparciu o system punktowy kat. 1 (praca dla absolwentów) student 
spoza UE może ubiegać się o dwuletnią wizę pracowniczą w Wielkiej Brytanii bez 
konieczności uprzedniego przedstawienia konkretnej pracy (oferty pracy) przez pracodawcę. 
Jednakże aby zostać zatrudnionym, pracodawca musi uprzednio umieścić ogłoszenie o pracy, 
a następnie uzasadnić, że nie było na to stanowisko odpowiedniego kandydata pochodzącego 
z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Ten drugi wymóg zapewnia obywatelom UE, w tym obywatelom Bułgarii i Rumunii, 
preferencyjny dostęp do brytyjskiego rynku pracy w porównaniu z obywatelami państw 
nienależących do UE, jest więc zgodny z postanowieniami traktatu o przystąpieniu. Bez 
znaczenia pozostaje więc fakt, iż bułgarscy i rumuńscy obywatele pragnący podjąć pracę 
w Wielkiej Brytanii – w tym absolwenci brytyjskich szkół wyższych – zanim zaczną się 
ubiegać o „kartę pracownika dla obywateli nowych państw członkowskich”, muszą najpierw 
znaleźć pracodawcę posiadającego pozwolenie na ich zatrudnienie. Natomiast, w ramach 
programu dla absolwentów, studenci spoza UE mogą ubiegać się o wizę pracowniczą bez 
konieczności uprzedniego znalezienia pracodawcy mającego pozwolenie na ich zatrudnienie. 

Fakt, że rumuńscy i bułgarscy obywatele muszą posiadać pozwolenie na pracę w Wielkiej 
Brytanii podczas gdy inni obywatele UE mają prawo bez przeszkód podjąć pracę w tym kraju,
nie stanowi dyskryminacji niezgodnej z prawem wspólnotowym. 

Z uwagi na wymogi dotyczące udowadniania przez pracodawców, jeśli zatrudniają obywatela 
państwa nienależącego do EOG, że na dane stanowisko nie znalazł się odpowiedni kandydat 
z państwa należącego do EOG, w tym Bułgarii i Rumunii, Komisja uważa, że brytyjski 
program oparty na systemie punktowym kat.1 (praca dla absolwentów) jest zgodny z prawem 
WE.


